Projectleider milieu
0,6-1 fte (m/v) - per direct

Jansma Drachten B.V. is een modern allround aannemersbedrijf. Wij zijn al bijna 100 jaar een expert in
infra, bouw, bodem en planontwikkeling en voeren voornamelijk projecten uit in Noord-Nederland. We
zijn een bedrijf met korte lijnen, een no-nonsense aanpak en een prettige werksfeer. Ben jij per direct
beschikbaar als projectleider milieu? Dan komen wij graag met jou in contact.
De uitdaging
Levensvatbare natuur, waterkwaliteit, gezondheid, veiligheid. Allemaal onderwerpen die vandaag de dag steeds
belangrijker worden in ons dagelijks leven, en terecht. Het klimaat verandert en de grondstoﬀen raken op. Als
projectleider milieu kun je eraan bijdragen dat de aarde ook aan toekomstige generaties genoeg te bieden
heeft. Binnen Jansma Drachten B.V. is het werk gevarieerd en uitdagend, je werkt zowel binnen als buiten. Ook
informeer en adviseer je klanten, zowel in- als extern, over milieu- hygiënische aspecten op het gebied van water- en landbodem en het leveren van diensten conform gestelde kwaliteitseisen en planning. Je werkt bij ons
in teamverband en stuurt projectmedewerkers aan en bewaakt hierbij de inhoud, planning en de ﬁnanciën op
projectniveau, ook beoordeel je oﬀerte aanvragen. Omdat je rechtstreeks communiceert met opdrachtgevers
heb je een klant- en oplossingsgerichte houding en neem je je verantwoordelijkheid.
Over jou
• Je bent in het bezit van een HBO-opleiding in de richting milieukunde/duurzaam bodembeheer;
• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring binnen het vakgebied bodemsanering in een vergelijkbare functie;
• Je hebt aﬃniteit en ervaring met bodemsaneringsprojecten;
• Je hebt kennis van de BRL 1000, 2000, 6000 en 7000;
• Je bent in het bezit van een geldig certiﬁcaat VCA-VOL of bereid deze te behalen;
• Je hebt inhoudelijke kennis van en ervaring met het vakgebied;
• Kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van (water)bodem en sanering;
• Kennis van de RAW en UAV.
Wat bieden wij
Een 24-40 uurs contract op basis van de Bouw- CAO. Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden bieden wij ook
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een gunstige pensioenregeling en een collectiviteitskorting op je zorgverzekering. Ook krijg je voldoende gelegenheid om opleidingen of cursussen te volgen die
voor jouw baan belangrijk zijn.
Ben jij onze nieuwe collega?
Enthousiast? Mail je motivatie en CV naar: info@jansma.biz t.a.v. de heer G. Kempenaar.
Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer 0512-334070
Acquisitie door werving -en selectiebureaus wordt niet op prijs gesteld.
Ook niet het vrijblijvend toesturen van cv’s.
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